De contactdag “Albanië. Land in
transitie” vindt plaats op
4 februari 2017 bij
– de Fraters van Tilburg
Gasthuisring 54
5041 dt Tilburg.

Alba nië
La nd in tra nsitie
D e ro l va n ch riste ndo m e n isla m bi j
ve r we rk i ng va n he t ve rle de n e n o pbouw va n
e e n de mocra tische sa me n le vi ng

Het fraterklooster ligt op
circa 5 à 10 minuten lopen van
station Tilburg CS
– uitgang achterzijde, links
af, tweede kruispunt rechts.
Opgeven vóór 20 januari bij
 Stichting Communicantes
Postbus 6016
o5002 aa Tilburg
 communicantes@xs4all.nl
 013-5423782.
De deelnamekosten zijn
€ 17,50 incl. koffie, thee en lunch.
Gelieve de deelnamekosten
over te maken op
nl58ingb0002257912
t.n.v. Communicantes,
Tilburg, o.v.v. Publieksdag.
Meer informatie over Albanië en
sprekers vindt u op onze website
communicantes.nl en Facebook
event-pagina.

Prog ra m ma
va n de Co m mu n ica nte s
co ntac td ag o p za te rd ag 4 fe brua ri 2017

Alba nië. La nd in tra nsitie

Programma zaterdag 4 februari 2017

Albanië – land van bloedwraak, armoede en
massa-emigratie, maar ook land waar moslims
en christenen vreedzaam samenleven en niet
langs elkaar heen.
Werkt het communistisch verleden nog
door in de huidige ontwikkelingen? Hoe
dragen religie, leken en religieuze leiders bij
tot verwerking van het verleden en tot de
opbouw van een vreedzame, democratische
samenleving, die zich kan meten aan de eisen
van Europese integratie? En welke bijzondere
rol spelen christendom en islam?
Paus Franciscus heeft het verleden van Albanië
gewijd door 38 martelaren zalig te verklaren:
een vrouw, Maria Tuci, en 37 mannen, priesters en leken. Ze werden vermoord tijdens het
atheïstisch-communistisch regime van dictator
Enver Hoxha. Ook benoemde paus Franciscus
de 88-jarige Don Ernest Simoni tot kardinaal.
Bijna 18 jaar zat deze Albanese priester gevangen, ook als dwangarbeider.
Deze grote waardering staat in schril
contrast met de Albanese realiteit. Terwijl 40
procent van de Albanezen het verleden positief
beoordeelt, vragen tienduizenden ex-gevangenen en familieleden van slachtoffers om
erkenning, om een onderzoek naar de verantwoordelijken en om rechtsherstel.

10u30

Inloop met koffie

11u00

Opening door Victor Scheffers
Voorzitter van de Stichting Communicantes

11u15

H.E. Adia Sakiqi
Ambassadeur van Albanië in Nederland

11u45

H.E. Dewi van de Weerd
Ambassadeur van Nederland in Albanië

12u30 	

Lunch

13u15 	

Luigj Mila
Directeur van Justitia et Pax in Albanië

14u00

Ds. Esther Struikmans
Auteur van Wat is jullie geheim? Over positief
samenleven als christenen en moslims in Albanië

14u45

Panelgesprek

15u30

Afsluiting van de dag

